
بات بإمكان مستخدمي واتس اب حذف رسالة معينة جرى إرسالها 
عن طريق الخطأ قبل أن يتم قراءتها من قبل الجهة املستلمة للرسالة 

وذلك ضمن ميزة حذف لدى الجميع.
التي تمت املطالبة بها من  املزايا  أكرث  امليزة إحدى  وتعترب هذه 
املستخدمني طوال الفرتة املاضية، واآلن أصبحت متوفرة رسمياً ضمن 

أحداث إصدار من تطبيق واتس اب.
وتتيح امليزة الجديدة حذف رسائل محددة تم إرسالها عن طريق 

الخطأ ضمن دردشة فردية أو جماعية أو دردشة فردية.
لكن قبل االنتقال إىل طريقة استخدام امليزة الجديدة فيجب عليك 

معرفة اآلتي:
- عند حذف رسالة قبل قراءتها من الطرف اآلخر، سيتم استبدالها 

يف الدردشة بتنبيه نيص "تم حذف هذه الرسالة".
- ُيمكنك حذف رسالة مرسلة بالخطأ بعد أول سبع دقائق من 
إرسالها فقط وقبل رؤيتها من الطرف املستلم للرسالة، ويف حال مرت 

7 دقائق عىل إرسالها فلن تتمكن من حذفها.
- يجب أن يستخدم الطرف املرسل واملستقبل أحدث إصدار من 

تطبيق واتس اب لالستفادة من هذه امليزة.
- قد تتمكن الجهة املستلمة للرسالة من رؤيتها قبل قيامك بالحذف 
أو عند عدم نجاح عملية الحذف لسبب ما مثل عدم استخدام أحدث 

إصدار من الطرف اآلخر.
- لن يقوم تطبيق واتساب بإرسال تنبيه لك يف حال عدم نجاح عملية 

الحذف لدى الجميع.
- امليزة غري متوفرة لدى جميع املستخدمني بعد.

وللقيام بحذف رسالة عىل واتس اب قبل قراءتها من الطرف اآلخر 
اتبع اآلتي:

- انتقل إىل الدردشة التي تتضمن الرسالة املراد حذفها.
- اضغط مطوًال عىل الرسالة (ُيمكنك تحديد عدة رسائل يف آن 

واحد).
- انقر عىل أيقونة الحذف من األعىل ثم اخرت "حذف لدى الجميع".
- أما لحذف رسالة لديك فقط، فاتبع نفس الخطوات ثم اضغط 

"حذف لدي".

؟كيــفكيــف How؟ ٤٤ نصائح أمنية قبل تثبيت اإلضافات على جوجل كروم نصائح أمنية قبل تثبيت اإلضافات على جوجل كروم
كمستخدم ملتصفح جوجل كروم قد تقوم 
بتثبيت بعض اإلضافات املهمة من حني آلخر 

بما يتوافق مع استخدامك اليومي.
لكن يف اآلونة األخرية، ظهرت بعض الشكوك 
حول األذونات التي تطلبها بعض اإلضافات 
عند التثبيت خصوصاً بعد ورود تقارير عن 
استغالل مطوري بعض اإلضافات ألجهزة 
املستخدمني يف مجال تعدين العمالت الرقمية.
فكما هو الحال يف بعض املواقع، مثل بعض 
مواقع التورنت، يتم االعتماد عىل أكواد معينة 
لتعدين العمالت الرقمية باستخدام قوة املعالج 
كطريقة  وذلك  املستخدم  بجهاز  الخاصة 

لكسب املال بدًال من اإلعالنات.
وقد تالحظ عند تثبيتك إلضافة معينة كمية 
األذونات املطلوبة، والتي قد تكون غري منطقية 

يف بعض األحيان مقارنة بطبيعة اإلضافة.
وباختصار، فإن األذونات هي رسالة تظهر 
برضورة  تخربك  اإلضافة  تثبيت  عند  لك 
صالحيات  إىل  للوصول  إذن  عىل  الحصول 
معينة أو قراءة بياناتك وتغيريها وهي مسألة 

متفاوتة من إضافة ألخرى.
لذا إليك 4 نصائح أمنية لتجنب املشاكل 

الناجمة عن إضافات جوجل كروم:

طالع آراء المستخدمني
قبل تثبيت اإلضافة، حاول أن تخصص عدة 

دقائق من وقتك لقراءة آراء املستخدمني الذين 
قاموا بثبيت اإلضافة من قبلك، فبهذه الطريقة 
ستكون عىل بينة من املشاكل التي قد تسببها 
اإلضافة دون الحاجة لتثبيتها خصوصاً فيما 
يتعلق بالناحية األمنية أو استغاللها ملعالج 

الحاسب.

الحذر
عند تثبيت إضافة عىل متصفح جوجل 
كروم، تأكد من قراءة األذونات التي تطلبها، يف 
حال رأيت أن اإلضافة تطلب أذونات ال عالقة 
عدم  األفضل  فمن  املقصود،  بالغرض  لها 
تثبيتها، األمر يف النهاية يعتمد عىل حسك 
السليم ورؤيتك لألمر وما إذا كان يستحق 

املخاطرة أم ال.

التزم بسوق كروم اإللكرتوين
عىل الرغم من أن االعتماد عىل سوق كروم 
يساعد  ال  اإلضافات  تثبيت  يف  اإللكرتوني 
أنه  إال  األمنية،  املشاكل  تخطي  يف  لوحده 
عن  الناجمة  املخاطر  من  الكثري  سيجنبك 
تتضمن  السوق  خارج  من  إضافات  تثبيت 

برمجيات خبيثة.

اعتمد على مصادر موثوقة
اإلضافات  تثبيت  قبل  جداً  املهم  من 
التحقق من أنها مطورة من جهات موثوقة 
اإلضافات  من  فالكثري  منها،  التحقق  تم  أو 

عىل كروم تكون تابعة ملواقع معروفة أو تكون 
مجرد امتداد عىل املتصفح لتطبيق معني عىل 

الهواتف الذكية.

الخالصة
ليس بالرضورة أن تكون اإلضافة غري آمنة 
لالستخدام يف حال طلبها قراءة كافة بياناتك 
عليك  يعتمد  النهاية  يف  واألمر  وتغيريها، 
ملنحها الصالحيات الالزمة أو منعها من ذلك.
الحاالت  أغلب  يف  عليك  يجب  وربما 
تثبيت  عند  الخصوصية  ببعض  التضحية 
اإلضافات املهمة عىل متصفح جوجل كروم، 
يف  الكثريين  إزعاج  تثري  ال  قد  مسألة  وهي 
حال كانت اإلضافة تستحق املعلومات التي 
تتم مشاركتها وأن تكون إضافة موثوقة من 

الناحية األمنية.
الحذر  عليك  يجب  الوقت  نفس  يف  لكن 
ومعرفة األذونات التي تطلبها اإلضافة قبل 
تثبيتها، والبحث عن بدائل يف حال كنت تشعر 

بالقلق إزاء الصالحيات التي تطلبها.

09الثــــورة سطعم وتضظعلعجغا

كيف ترتاجع عن إرسال رسالة على
واتس اب قبل قراءتها من الطرف اآلخر؟

خدمة نت
builtwith.com:

البحث عن مجموعة املواقع 
التقنية.

شبكات اجتماعيةشبكات اجتماعية
GIF فيسبوك تدعم إضافة صور متحركة

إىل مزية "استطالع الرأي"

إزالة نسخة مزيفة من تطبيق واتساب 
ُنزِّلت أكرث من مليون مرة

جديدة  ميزة  فيسبوك  رشكة  أطلقت 
االجتماعية  شبكتها  ملستخدمي  توفر 
الصور  تدعم  رأي  استطالعات  إجراء 
املتحركة GIF، وذلك يف محاولة إلضافة 
نوع من املرح إىل الوظيفة، وبالتايل زيادة 

التفاعل بني املستخدمني.
وتسمح امليزة الجديدة للمستخدمني 
بنرش أسئلة قابلة للتصويت كتحديث حالة 

جديد عىل كل من الويب وتطبيق فيسبوك 
عىل نظامي أندرويد وآي أو إس. هذا وسيكون باإلمكان إضافة صور 
متحركة GIF أو صور إىل خيارات التصويت، بدًال من مجرد نص كتابي 

كما يف السابق.
وإلنشاء تصويت مع صور GIF، يمكن ذلك من خالل النقر عىل زر 
إنشاء منشور ثم اختيار "استطالع رأي" Poll، ويمكن للمستخدم بعد 
ذلك كتابة السؤال الذي يريد يف حقل النص مع خيارين لإلجابة يمكن 

إرفاقها بصور متحركة أو صور ثابتة.
ُيذكر إىل أنه ليس هناك حد لطول السؤال املطروح، ولكن خيارات 
اإلجابة مقيدة بـ 25 محرًفا. ويمكن إضافة مدة زمنية إلتاحة استطالع 

الرأي، والتي ترتاوح بني يوم واحد أو أسبوع واحد، أو مخصص.
وُيشار أيًضا إىل أن الخطوة الجديدة من فيسبوك تأتي يف أعقاب 
لفيسبوك،  التابعة  القصري  والفيديو  الصور  مشاركة  خدمة  تقديم 
إنستاجرام، يف الشهر املايض ميزة ملصقات استطالع الرأي إىل ميزة 
القصص الخاصة بها. هذا وتتيح تويرت أيًضا ميزة "استطالع الرأي" 

التي تسمح بما يصل إىل 4 إجابات بدًال من 2 عىل فيسبوك.

أزالت رشكة جوجل من متجر التطبيق 
التشغيل  بنظام  الخاص  بالي"  "جوجل 
أندرويد نسخة مزيفة من تطبيق الرتاسل 
الفوري واتساب قام املستخدمون بتنزيلها 

أكرث من مليون مرة.
 Update وظهر التطبيق، التي حمل اسم
Whatsapp Messenger، وكأنه ُطور من قبل 
رشكة واتساب نفسها، إذ حمل اسمها الذي 

.WhatsApp Inc :يرافق التطبيق الرسمي الخاصة بها
ووفًقا ملستخدمني عىل منتدى الويب الشهري "ريديت" Reddit، فإن 
التطبيق املزيف من واتساب احتوى عىل إعالنات، ثم إنه كان يقوم بتنزيل 

برمجيات أخرى عىل أجهزة املستخدمني.
ولجأت الجهة املطورة للتطبيق إىل حيلة تجعل التطبيق يظهر وكأنه 
من واتساب نفسها، إذ استخدمت نفس االسم الرسمي لها عىل املتجر، 
وذلك من خالل استبدال املسافة بني WhatsApp و Inc برمز خاص ظهر 
وكأنه مسافة. وهو اختالف دقيق يصعب عىل املستخدم العادي اكتشافه.

ُيشار إىل أن املستخدمني الذين يتلقون تحديثات تلقائية عن طريق رشكة 
واتساب لم يتأثروا بالتطبيق املزيف.

كما ُيشار إىل أن هذه ليست املرة األوىل التي تحذف فيها جوجل تطبيًقا 
مزيًفا من متجر جوجل بالي، إذ قامت يف عام 2015 بإزالة تطبيق عّرف 
نفسها بأنه تطبيق ملراقبة البطارية، ولكنه يف الواقع كان يقوم بإرسال رسائل 

نصية مرتفعة التكلفة من هواتف الضحايا.

وع
سب

األ
قع 

مو

تستقطب منصة التدوين الشهرية ميديوم "Medium" آالف 
الصحفيني املحرتفني واملدونني وأصحاب الخربات الذين ينرشون 

حول تجاربهم وقصصهم اليومية.
وإن كنت ترغب بالبحث عن مشاركات تحظى بشعبية واسعة 
.Top Medium Stories عىل املنصة، فيمكنك االعتماد عىل موقع

يوفر املوقع املشاركات الشائعة عىل املنصة خالل سنة محددة 
أو املشاركات األكرث شعبية منذ إطالق املنصة.

املوقع يتم تحديثه يومياً بما يضمن ترتيب املشاركات بحسب 
األكرث شعبية، والوصول إىل محتويات مثرية لإلعجاب.

للبحث عن مشاركات تحظى بشعبية واسعة

https://topmediumstories.com

أفاد مستخدمون عىل اإلنرتنت أن ميزة جديدة بدأت الظهور عىل محرك 
البحث من جوجل تسمح للمستخدمني بمقارنة الهواتف الذكية عىل 

الصفحة الرئيسية للمتصفح مبارشة.
ومع أن جوجل تقوم عادًة بإضافة مزايا جديدة أو ُتجري تغيريات عىل 
متصفح البحث خاصتها دون اإلعالن عنها، ال ُيعرف بعد ما إذا كانت امليزة 

الجديدة رسمية أم أنها ال تزال تختربها.
وقال مستخدمون عىل اإلنرتنت إنه حني كتابة اسم جهازين بينهما عبارة 
vs، مثل: iphone x vs galaxy note 8، ليظهر عىل محرك جدول يقارن بني 

مواصفات الهاتفني.
ويظهر مبدئًيا عدد من الصفوف التي تقارن بني أبرز املواصفات، وبالنقر 
عىل السهم األزرق املوجود أسفل الجدول، تظهر مقارنة لجميع املواصفات. 
هذا ويتوفر خيار يربز املواصفات املختلفة لدى الجهازين، وال تدعم امليزة 

الجديدة إال املقارنة بني جهازين فقط.
ُيشار إىل أن امليزة الجديدة تأتي بعد أن أعلنت جوجل أواخر شهر أكتوبر 
املايض عن تحديث طريق البحث عىل محركها، وذلك عىل نحو يركز عىل 
جعل نتائج البحث ذات طابع محيل أكرث ومرتبطة بموقع املستخدم أًيا كان 

النطاق الذي يستخدمه.

جديد X  جديد

"بحث جوجل" يسمح بمقارنة مواصفات الهواتف مع إبراز االختالفات

إن كنت تلتقط الكثري من فيديوهات 
ــة 360  ــاق رؤي ــرتايض بنط ــع االف الواق
ــاد  االعتم ــك  ب ــدر  يج ــا  فربم ــة  درج
ــص لتحرير هذه  ــق متخص ــىل تطبي ع
ــن االعتماد عىل  ــدًال م ــات ب الفيديوه
التطبيقات التقليدية لتحرير الفيديو.

ــد  ــرب أح ــق VeeR Editor يعت تطبي
يف  ــة  املتخصص ــات  التطبيق ــل  أفض
ــع االفرتايض  الواق ــر فيديوهات  تحري
ــة، إذ أنه يوفر لك  ــىل الهواتف الذكي ع
ــر  ــة لتحري ــات األساسي ــة املتطلب كاف

الفيديو بدون تعقيدات.
ــريات  كام ــب  أغل ــم  يدع ــق  التطبي

الواقع االفرتايض بما يف ذلك الكامريات 
ــج  سامسون ــريا  كام ــل  مث ــدة  الجدي
ــدار 2017 وكذلك كامريا  ــري 360 إص ج

.Insta360 One
ــن املزايا  ــد م ــق العدي ــر التطبي يوف
املهمة لتحرير الفيديوهات بما يف ذلك 
إضافة النصوص وامللصقات املتحركة 
ــام  القي ــك  وكذل ــة،  بانورامي ــورة  بص
ــة مثل قص  ــام التحرير األساسي بمه
ــع أو تعديل  ــو أو تجميع املقاط الفيدي

الرسعة.
ــن  م ــة  مكتب ــق  التطبي ــم  ويض
املقطوعات املوسيقية املجانية القابلة 

ــارشة عىل  ــا مب ــل الستخدامه للتعدي
ــات، إضافة إىل مجموعة من  الفيديوه
املؤثرات الخاصة لتحسني الفيديو إىل 

جانب الفالتر الحية املميزة.
ويتيح التطبيق القدرة عىل مشاركة 
ــات  املنص إىل  ــارشة  مب ــات  الفيديوه
ــوب  ــل يوتي ــة مث ــات املدعوم والشبك

وفيس بوك وغريها.
ــر مجاناً ملستخدمي  التطبيق متوف
ــر آب ستور  ــىل متج ــف آيفون ع هوات
ــو متوفر  ــت كما ه ــم 40 ميجاباي بحج
أيضاً ملستخدمي هواتف أندرويد عىل 

متجر قوقل بالي مجاناً.

مستكشف أندرويد

تطبيق تطبيق VeeR EditorVeeR Editor لتحرير فيديوهات  لتحرير فيديوهات 
الواقع االفرتاضي بمرونةالواقع االفرتاضي بمرونة
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